
Hoe zit het nu met de clean sheets? 
 

Vrijdag behaalden Go Ahead Eagles en Jay Gorter tegen Roda JC Kerkrade hun 21e clean sheet van 

het seizoen, na 31 speelrondes (en met dus nog zeven wedstrijden te gaan). Een nieuw clubrecord 

was het al enige tijd, maar inmiddels is er ook sprake van een prestatie van nationale allure. Zowel 

club als keeper rukken nu op richting de algemene top vijf sinds de invoering van het betaalde 

voetbal in 1954. Wij maakten een inventarisatie om de huidige reeks in historisch perspectief te 

zetten. 

 

Een opmerking vooraf 

We moeten ons realiseren dat een clean sheet geen doel op zichzelf is. Wie elke wedstrijd met 0-0 

gelijkspeelt, heeft weliswaar 38 clean sheets, maar wordt hooguit vijftiende in de competitie. Wie 

elke wedstrijd met 2-1 wint, heeft daarentegen geen enkel clean sheet, maar wordt wel kampioen. 

Het was daarom bijna paradoxaal dat er een zeker chagrijn heerste na de 5-1 winst tegen FC 

Dordrecht op 19 maart. Het was nota bene de grootste overwinning van het seizoen, maar dus geen 

clean sheet … Het negatieve sentiment was dus verre van rationeel, maar zo groot is kennelijk de 

magie van een record, ook als het gaat om een ‘onbedoeld’ record. 

 

Iets soortgelijks gold ook voor de serie van 22 ongeslagen officiële wedstrijden die Go Ahead Eagles 

vorig seizoen onder Jack de Gier neerzette. Ook hier was geen sprake van een ‘bewuste’ serie, maar 

meer van een ‘bijvangst’. Wie elke wedstrijd met 0-0 afsluit en dus 38 keer ongeslagen blijft, wordt 

immers opnieuw hooguit vijftiende op de ranglijst. Wie altijd wint maar na elke tien wedstrijden een 

keer verliest, heeft geen extreem lange serie ongeslagen duels, maar wordt (zeer waarschijnlijk) wel 

weer kampioen. En hoewel dus geen expliciet doel, was de ongeslagen reeks van vorig seizoen wel 

een alltime clubrecord (het vorige dateerde uit 1917-1918), en dus – net als de serie clean sheets van 

nu – een meer dan bijzonder feit. 

 

Het oude record 

Net als de ongeslagen reeks van het vorige seizoen is ook de huidige serie clean sheets dus al een 

(inmiddels royaal) clubrecord. Het oude record dateerde uit de seizoenen 1970-1971 en 2009-2010, 

en stond op vijftien. Dat werd dus al op 13 februari van dit jaar gebroken, toen Jay Gorter tegen 

Telstar (1-0) voor de zestiende keer dit seizoen de nul hield. De prestatie van 1970-1971 was relatief 

‘knapper’, omdat Go Ahead Eagles toen 34 wedstrijden speelde (en in de Eredivisie uitkwam), en in 

2009-2010 36 (en op het tweede niveau). 

 

In 1970-1971 verdedigde de Engelse keeper Colin Withers 29 van de 34 wedstrijden het Deventer 

doel. Daarin hield hij dertien keer de nul. Nico van Zoghel (die drie wedstrijden in het doel stond) en 

Jaap Houtkoper (twee keer) zorgden ieder ook voor één clean sheet. 

 

In de jaargang 2009-2010 was Remko Pasveer de vaste doelman; hij keepte 35 van de 36 

wedstrijden, en was daarin in zijn eentje verantwoordelijk voor alle vijftien clean sheets. Eén keer 

moest hij zich na een rode kaart laten ‘vervangen’ door Jasper Heusinkveld (geen clean sheet). ‘De 

Heus’ keepte (doordat Pasveer logischerwijs was geschorst) ook de daaropvolgende wedstrijd, die 

eveneens geen clean sheet opleverde. Verder moest Pasveer ook één keer met een blessure 

voortijdig van het veld. Toen nam Renze Fij de honneurs voor hem waar, maar ook dat was geen 

wedstrijd waarin Go Ahead Eagles de nul wist te houden. 

 

  



Terug naar het heden 

Inmiddels staat de teller dus al op 21. Om dit historisch te waarderen gaan we uit van vier 

verschillende prestaties (en dus vier ranglijsten). 

 

Ten eerste maken we een onderscheid naar clean sheets van een club en die van een keeper. Een 

clean sheet is natuurlijk niet de verdienste van een keeper alleen, maar ook van het hele team (en 

misschien vooral ook de defensie). De cijfers voor club en keeper zijn gelijk als een doelman alle 

wedstrijden van zijn club meespeelt, maar dat hoeft natuurlijk niet het geval te zijn, vanwege bv. 

blessures, schorsingen of andere omstandigheden. Ook Jay Gorter miste tot nu toe in dit seizoen één 

wedstrijd (uit tegen Jong PSV, vanwege corona – een wedstrijd die overigens geen clean sheet 

opleverde). 

 

Ten tweede kijken we naar het absolute en het relatieve aantal clean sheets. Het absolute aantal in 

een seizoen is een hard cijfer, maar zegt niet alles, omdat er niet in alle seizoenen evenveel 

wedstrijden worden gespeeld. In de Eredivisie zijn het er nu al sinds jaar en dag 34, in de Eerste 

Divisie tegenwoordig 38, maar vanaf 1954 varieerden die aantallen in de verschillende competities 

van slechts 22 tot liefst 44. Daarom kijken we ook naar het percentage clean sheets van het totale 

aantal gespeelde duels. 

 

De combinatie van deze twee criteria levert dus vier lijsten op: die van club + aantal, keeper + 

aantal, club + percentage en keeper + percentage. 

 

De lijsten* 
* Met dank aan Marcel Haisma en Johan Jansen voor het aanleveren van de basisgegevens. 

 

Hieronder volgen de vier lijsten. Als ondergrens hanteren we het aantal van zeventien clean sheets, 

de helft van de ‘traditionele’ 34 wedstrijden die er in de Eredivisie gespeeld worden. 

 

Opvallend is dat bijna alle prestaties in de lijsten, met uitzondering van die van PSV/Heurelho Gomes, 

al bijna of ruim vijftig jaar oud zijn. Toeval? Zijn de keepers (en verdedigers) slechter dan toen, de 

aanvallers beter, of is het voetbal zelf aanvallender? In elk geval werd het misschien tijd dat de lijst 

door de huidige prestatie van Go Ahead Eagles en Jay Gorter weer eens wordt opgeschud. 

            >> 

 

  



1) Record clubs (absoluut aantal) 
 
CS = aantal clean sheets per seizoen 

CW = aantal competitiewedstrijden per seizoen 

 

Positie Club  Seizoen  Afdeling  CS CW 

1 Haarlem 1971-72 Eerste Divisie  24 40 
Keepers: Jaap Poldervaart (17-27), Henk Lelieveld (7-13) 

2 GVAV  1970-71 Eerste Divisie  23 30 
Keeper: Tonny van Leeuwen (23-30) 

3 FC Twente 1971-72 Eredivisie  23 34 
Keepers: Piet Schrijvers (22-31), Dick Smink (1-2), István Kenderesi (0-1) 

PSV  2004-05 Eredivisie  23 34 
Keepers: Heurelho da Silva Gomes (21-30), Edwin Zoetebier (3-6) 

NB: In 2 wedstrijden (waarvan 1 met een clean sheet) kwamen beide keepers in actie 

5 Ajax  1972-73 Eredivisie  22 34 
Keeper: Heinz Stuy (22-34) 

 

(6) GA Eagles 2020-21 Eerste Divisie  21 31 
Keepers: Jay Gorter (21-30), Mitchel Michaelis (0-1), Shawn Veldhuis (0-1) 

NB: In 1 wedstrijd (zonder clean sheet) kwamen Michaelis en Veldhuis beide in actie 

 

6 Feijenoord 1968-69 Eredivisie  20 34 
Keeper: Eddy Pieters Graafland (20-34) 

Ajax  1970-71 Eredivisie  20 34 
Keepers: Heinz Stuy (20-33*), Sies Wever (0-1) 

* Heinz Stuy speelde in de 34e wedstrijd – tegen Go-Ahead – wel mee, maar vanwege een ‘grap’ van 

coach Rinus Michels stond hij toen in de spits 

8 AZ ’67  1967-68 Eerste Divisie  20 36 
Keeper: Dick Schouten (20-36) 

NEC  1974-75 Eerste Divisie  20 36 
Keeper: Harry Schellekens (20-36) 

10 Blauw Wit 1969-70 Eerste Divisie  19 34 
Keeper: Ronnie Boomgaard (19-34) 

11 FC VVV  1974-75 Eerste Divisie  19 36 
Keepers: Eddy Sobczak (19-36), Jacques Ewalts (1-1) 

NB: In 1 wedstrijd (met een clean sheet) kwamen beide keepers in actie 

12 Roda JC 1966-67 Tweede Divisie  19 44 
Keeper: Sjef Pinckers (19-44) 

NB: Van 1 wedstrijd (zonder clean sheet) – tegen Excelsior – is niet zeker of hij speelde 

VVV  1966-67 Tweede Divisie  19 44 
Keepers: Frans Swinkels (17-42), Piet Schroemges (4-7) 

NB: In 5 wedstrijden (waarvan 2 met een clean sheet) kwamen beide keepers in actie 

14 BVV  1962-63 Tweede Divisie  18 32 
Keeper: Gerrit van der Heijden (18-32), Theo Huijsman (0-1) 

NB: In 1 wedstrijd (zonder clean sheet) kwamen beide keepers in actie 

15 SC Gooiland 1966-67 Tweede Divisie  18 44 
Keepers: Jan Bakker (17-39), Ben Roelofs (1-7), Gert Boon (0-1) 

NB: In 2 wedstrijden (zonder clean sheet) kwamen Bakker en Roelofs beide in actie en in 1 wedstrijd 

(zonder clean sheet) kwamen Bakker en Boon beide in actie 

            >> 

 

  



Status en perspectief Go Ahead Eagles 

Go Ahead Eagles staat inmiddels op de zesde plaats op deze ranglijst. Die positie kan 

uiteraard niet lager worden, omdat het aantal clean sheets dit seizoen natuurlijk alleen maar 

kan toenemen, en niet meer kan dalen. 

Met het 21e clean sheet is Go Ahead Eagles een viertal clubs definitief voorbijgegaan. Elke 

nieuwe ‘nul’ levert ook meteen een stijging op de ranglijst op. Het bereiken van de eerste 

plaats in de resterende zeven is uiteraard mogelijk, maar natuurlijk geenszins gegarandeerd, 

juist ook vanwege het feit dat een clean sheet geen doel op zichzelf is. 

            >> 

 

  



2) Record keepers (absoluut aantal) 
 
CS = aantal clean sheets per seizoen 

CW = aantal geheel (of ten dele) gespeelde competitiewedstrijden per seizoen 

 

Positie Keeper (club)   Seizoen  Afdeling  CS CW 

1 Tonny van Leeuwen (GVAV) 1970-71 Eerste Divisie  23 30 

2 Piet Schrijvers (FC Twente) 1971-72 Eredivisie  22 31 

3 Heinz Stuy (Ajax)  1972-73 Eredivisie  22 34 

4 Heurelho Gomes (PSV)  2004-05 Eredivisie  21 30 
NB: In 1 van de wedstrijden met een clean sheet kwam ook Edwin Zoetebier in actie 

 

(5) Jay Gorter (GA Eagles)  2020-21 Eerste Divisie  21 30 

 

5 Heinz Stuy (Ajax)  1970-71 Eredivisie  20 33* 
* Heinz Stuy speelde ook in de 34e wedstrijd mee, maar vanwege een ‘grap’ van coach Rinus Michels 

stond hij toen in de spits 

6 Eddy P. Graafland (Feijenoord) 1968-69 Eredivisie  20 34 

7 Dick Schouten (AZ ’67)  1967-68 Eerste Divisie  20 36 

Harry Schellekens (NEC) 1974-75 Eerste Divisie  20 36 

9 Ronnie Boomgaard (Bl. Wit) 1969-70 Eerste Divisie  19 34 

10 Eddy Sobczak (FC VVV)  1974-75 Eerste Divisie  19 36 
NB: In 1 van de wedstrijden met een clean sheet kwam ook Jacques Ewalts in actie 

11 Sjef Pinckers (Roda JC)  1966-67 Tweede Divisie  19 44 
NB: Van 1 wedstrijd (zonder clean sheet) – tegen Excelsior – is niet zeker of hij speelde 

12 Gerrit van der Heijden (BVV) 1962-63 Tweede Divisie  18 32 
NB: In 1 van de wedstrijden (zonder clean sheet) kwam ook Theo Huijsman in actie 

13 Jaap Poldervaart (Haarlem) 1971-72 Eerste Divisie  17 27 

14 Jan Bakker (SC Gooiland) 1966-67 Tweede Divisie  17 39 
NB: In 2 van de wedstrijden (zonder clean sheet) kwam ook Ben Roelofs in actie en in 1 van de 

wedstrijden (zonder clean sheet) kwam ook Gert Boon in actie 

15 Frans Swinkels (VVV)  1966-67 Tweede Divisie  17 42 
NB: In 2 van de wedstrijden met een clean sheet kwam ook Piet Schroemges in actie 

 

Status en perspectief Jay Gorter 

Individueel ligt de lat voor Jay Gorter iets lager, omdat de 24 clean sheets van Haarlem door 

twee keepers werden behaald. Daarvan kwamen er ‘slechts’ zeventien op naam van Jaap 

Poldervaart. Recordhouder hier is de – niet voor niets legendarische – Tonny van Leeuwen 

van GVAV, de voorloper van FC Groningen. 

Jay Gorter staat nu op de vijfde plaats, een positie die niet meer lager kan worden, maar 

alleen – met elke nieuwe ‘nul’ – hoger. Ook hier is het bereiken van de eerste plaats absoluut 

mogelijk, maar uiteraard nog geen zekerheid. 

            >> 

 

  



3) Record clubs (percentage) 
 
CS = aantal clean sheets per seizoen 

CW = aantal competitiewedstrijden per seizoen 

 

Positie Club  Seizoen  Afdeling  CS CW Percentage 

1 GVAV  1970-71 Eerste Divisie  23 30 76,7 
Keeper: Tonny van Leeuwen (23-30) 

 

(2) GA Eagles 2020-21 Eerste Divisie  21 31 67,7 
Keepers: Jay Gorter (21-30), Mitchel Michaelis (0-1), Shawn Veldhuis (0-1) 

NB: In 1 wedstrijd (zonder clean sheet) kwamen Michaelis en Veldhuis beide in actie 

 

2 FC Twente 1971-72 Eredivisie  23 34 67,6 
Keepers: Piet Schrijvers (22-31), Dick Smink (1-2), István Kenderesi (0-1) 

PSV  2004-05 Eredivisie  23 34 67,6 
Keepers: Heurelho da Silva Gomes (21-30), Edwin Zoetebier (3-6) 

NB: In 2 wedstrijden (waarvan 1 met een clean sheet) kwamen beide keepers in actie 

4 Ajax  1972-73 Eredivisie  22 34 64,7 
Keeper: Heinz Stuy (22-34) 

5 Haarlem 1971-72 Eerste Divisie  24 40 60,0 
Keepers: Jaap Poldervaart (17-27), Henk Lelieveld (7-13) 

6 Feijenoord 1968-69 Eredivisie  20 34 58,8 
Keeper: Eddy Pieters Graafland (20-34) 

Ajax  1970-71 Eredivisie  20 34 58,8 
Keepers: Heinz Stuy (20-33*), Sies Wever (0-1) 

* Heinz Stuy speelde in de 34e wedstrijd – tegen Go-Ahead – wel mee, maar vanwege een ‘grap’ van 

coach Rinus Michels stond hij toen in de spits 

8 BVV  1962-63 Tweede Divisie  18 32 56,3 
Keeper: Gerrit van der Heijden (18-32), Theo Huijsman (0-1) 

NB: In 1 wedstrijd (zonder clean sheet) kwamen beide keepers in actie 

9 Blauw Wit 1969-70 Eerste Divisie  19 34 55,9 
Keeper: Ronnie Boomgaard (19-34) 

10 AZ ’67  1967-68 Eerste Divisie  20 36 55,6 
Keeper: Dick Schouten (20-36) 

NEC  1974-75 Eerste Divisie  20 36 55,6 
Keeper: Harry Schellekens (20-36) 

12 FC VVV  1974-75 Eerste Divisie  19 36 52,8 
Keepers: Eddy Sobczak (19-36), Jacques Ewalts (1-1) 

NB: In 1 wedstrijd (met een clean sheet) kwamen beide keepers in actie 

13 Roda JC 1966-67 Tweede Divisie  19 44 43,2 
Keeper: Sjef Pinckers (19-44) 

NB: Van 1 wedstrijd (zonder clean sheet) – tegen Excelsior – is niet zeker of hij speelde 

VVV  1966-67 Tweede Divisie  19 44 43,2 
Keepers: Frans Swinkels (17-42), Piet Schroemges (4-7) 

NB: In 5 wedstrijden (waarvan 2 met een clean sheet) kwamen beide keepers in actie 

15 SC Gooiland 1966-67 Tweede Divisie  18 44 40,9 
Keepers: Jan Bakker (17-39), Ben Roelofs (1-7), Gert Boon (0-1) 

NB: In 2 wedstrijden (zonder clean sheet) kwamen Bakker en Roelofs beide in actie en in 1 wedstrijd 

(zonder clean sheet) kwamen Bakker en Boon beide in actie 

            >> 

 

  



Status en perspectief Go Ahead Eagles 

Op deze ranglijst, waarin het percentage clean sheets leidend is, staat Go Ahead Eagles op dit 

moment op een virtuele tweede plaats met 67,7%. Afhankelijk van de uitslag van de nog 

komende wedstrijden (wordt wel of niet de nul gehouden?) wordt het percentage clean 

sheets elke week iets hoger of iets lager. Het consolideren van de tweede plaats in deze lijst 

is voor Go Ahead Eagles uiteraard mogelijk, maar de marge met de huidige plek 2 en 3 is wel 

minimaal, en ook de marge met de vierde positie is niet heel ruim. 

Ook kunnen we zeggen dat het voor Go Ahead Eagles nu al onmogelijk is – zelfs met alleen 

nog maar clean sheets – om naar de eerste plaats te stijgen. Het bijna bizarre percentage van 

GVAV, waar doelman Tonny van Leeuwen dus in meer dan driekwart van zijn wedstrijden zijn 

doel schoon hield, lijkt bijna voor de eeuwigheid. 

In het slechtste geval (waarin Go Ahead Eagles in alle nog resterende wedstrijden geen 

enkele keer meer de nul houdt) eindigt de club het seizoen nog altijd op 55,3% en komt 

daarmee op de alltime ranglijst nog steeds een zeer respectabele twaalfde plaats). Nog 

‘slechts’ één clean sheet volstaat al om definitief de top acht te bereiken. 

            >> 

 

  



4) Record keepers (percentage) 
 
CS = aantal clean sheets per seizoen 

CW = aantal geheel (of ten dele) gespeelde competitiewedstrijden per seizoen 

 

Positie Keeper (club)   Seizoen  Afdeling CS CW Percentage 

1 Tonny van Leeuwen (GVAV) 1970-71 Eerste Div. 23 30 76,7 

2 Piet Schrijvers (FC Twente) 1971-72 Eredivisie 22 31 71,0 

3 Heurelho Gomes (PSV)  2004-05 Eredivisie 21 30 70,0* 
* In 1 van de wedstrijden met een clean sheet kwam ook Edwin Zoetebier in actie 

 

(3) Jay Gorter (GA Eagles)  2020-21 Eerste Div. 21 30 70,0 

 

4 Heinz Stuy (Ajax)  1972-73 Eredivisie 22 34 64,7 

5 Jaap Poldervaart (Haarlem) 1971-72 Eerste Div. 17 27 63,0 

6 Heinz Stuy (Ajax)  1970-71 Eredivisie 20 33 60,6* 
* Heinz Stuy speelde ook in de 34e wedstrijd mee, maar vanwege een ‘grap’ van coach Rinus Michels 

stond hij toen in de spits 

7 Eddy P. Graafland (Feijenoord) 1968-69 Eredivisie 20 34 58,8 

8 Gerrit van der Heijden (BVV) 1962-63 Tweede Div. 18 32 56,3* 
* In 1 van de wedstrijden (zonder clean sheet) kwam ook Theo Huijsman in actie 

9 Ronnie Boomgaard (Bl. Wit) 1969-70 Eerste Div. 19 34 55,9 

10 Dick Schouten (AZ ’67)  1967-68 Eerste Div. 20 36 55,6 

Harry Schellekens (NEC) 1974-75 Eerste Div. 20 36 55,6 

12 Eddy Sobczak (FC VVV)  1974-75 Eerste Div. 19 36 52,8* 
* In 1 van de wedstrijden met een clean sheet kwam ook Jacques Ewalts in actie 

13 Jan Bakker (SC Gooiland) 1966-67 Tweede Div. 17 39 43,6* 
* In 2 van de wedstrijden (zonder clean sheet) kwam ook Ben Roelofs in actie en in 1 van de wedstrijden 

(zonder clean sheet) kwam ook Gert Boon in actie 

14 Sjef Pinckers (Roda JC)  1966-67 Tweede Div. 19 44 43,2* 
* Van 1 wedstrijd (zonder clean sheet) – tegen Excelsior – is niet zeker of hij speelde 

15 Frans Swinkels (VVV)  1966/67 Tweede Div. 17 42 40,5* 
* In 2 van de wedstrijden met een clean sheet kwam ook Piet Schroemges in actie 

 

Status en perspectief Jay Gorter 

Op deze individuele ranglijst staat Jay Gorter nu virtueel, samen met PSV-keeper Heurelho 

Gomes, gedeeld derde met een percentage van precies 70%. Die positie blijft uiteraard zo (en 

wordt definitief) in het – onverhoopte – geval dat Gorter vanaf nu geen enkele wedstrijd 

meer speelt. 

Wat hiervoor bij lijst 3 is gezegd over Go Ahead Eagles als club geldt ook voor Jay Gorter in 

deze lijst 4. Elke wedstrijd – mits Gorter meespeelt – wordt het percentage, afhankelijk van 

het resultaat, iets hoger of iets lager. Een tweede plaats is nog wel mogelijk, maar 

tegelijkertijd ook erg lastig. Het bijna epische percentage van Tonny van Leeuwen is nu al 

onbereikbaar. 

In het slechtste geval (waarin Gorter alle wedstrijden nog speelt, maar geen enkele keer 

meer de nul houdt) eindigt hij nog altijd op 56,8%. Zelfs daarmee zou hij nog op een mooie 

achtste plaats terechtkomen. 

 


